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Šiame pokalbyje, Vytautas Kenstavičius, gimęs 1930 metais, Virgainių kaimo, Viduklės 
miestelio (Raseinių rajonas) gyventojas diskutuoja žydų persekiojimą ir žudymą Viduklėje. Jisai 
pasakoja kaip žydai buvo suvaryti, marinti badu, sumušti, ir priverčiami dirbti prie geležinkelio 
stoties. Kenstavičius paliudija kad matė kaip žydams liepė išsikasti duobę ir toje duobėje jie 
buvo sušaudyti. Jisai atskleidžia kad po karo, 1947 ar 1948 metais, sandelis buvo pastatytas ant 
šio masinio žydų žudynių kapo. Jisai diskutuoja vietinių lietuvių dalyvavimą ir kolaboravimą 
nusikaltimuose prieš žydus, pateikia informaciją apie du nusikaltėlius, ir trumpai pakalba apie 
žydų turto plėšikavimą. 
 
 

Dėžė 1, Kasetė 1 
 
 
[01:] 00:30:10 – [01:] 05:42:07 
00:00 – 05:56 
 
Jisai prisistato, Vytautas Kenstavičius, gimęs 1930 metais Virgainių kaime, Viduklėje 
(Raseiniai); patikslina kad gyveno Viduklės geležinkelio stoties gyvenvietėje, kad nebuvo žydų 
šioje gyvenvietėje, apart vienas žydas, kuris buvo verslininkas ir gyveno prie geležinkelio. Jisai 
pasakoja kad jam buvo 11 metų kai karas prasidėjo, kad jisai matė kaip žydai buvo persekiojami: 
žydai buvo suvaryti į žydo verslininko namą prie geležinkelio, juos varė į darbus kurie tiklso 
neturėjo, vien tik kankinimui; apibūdina kankinimo darbus, pasako kad žydams nedavė valgyti, 
kad tiktai vyrai buvo suvežti iš Nemakščių ir iš Viduklės, kad nežino aukų skaičiaus, kad žydus 
varydavo prie darbo, kad jiems liepdavo maudytis dumblo duobėje, kad žydus mušdavo. Jisai 
atskleidžia kad „baltaraiščiai,“ kankino žydus, kad „baltaraiščiai“ buvo civiliai apsirengę, be 
uniformų, ir ginkluoti; mano kad Viduklėje buvo apie 15-20 „baltaraiščių,“ nors tiksliai nežino.  
 
[01:] 05:42:08 – [01:] 10:11:21 
05:57 – 10:37 
 
Jisai toliau patikslina žydų kankinimus, apibūdina įvarius darbus; pasako kad nežino kiek ilgai 
visa tai truko, spėja kad darbai vyko apie mėnesį; pripažįsta kad nežino kaip žydai buvo 
maintinami. Jisai papasakoja kaip jis praeidamas norėjo duoti žydams vandens gerti, bet 
„baltaraiščiai“ neleisdavo, ant jo šaukdavo ir jį nuvarydavo. Jisai patikslina kad jo šeima gyveno 
netoli geležinkelio stoties; pasako kad žydų kankinimas vyko apie 100-300 metrų nuo jo namų, 
kad viskas buvo matyti. Jisai komentuoja kad žydai nesipriešino, kad juos mušė su lazdom; 
pasako kad girdėjo „baltaraiščių“ komandas lietuvių kalba; jisai teigia kad nebuvo vokiečių prie 
darbo varymo, kad „baltaraiščiai“ buvo Viduklės vietiniai gyventojai. Jisai aptaria „baltaraiščius“ 
ir mini dvi pavardes: Stenelis, kuris buvo vokietis repatriantas, ir Naruševičius, kuris po karo 
išėjo į mišką dalyvauti anti-Sovietinėje partizanų veikloje ir ten numirė. 
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[01:] 10:11:22 – [01:] 15:21:00 
10:38 – 15:59 
 
Jisai patikslina kad vietiniai gyventojai negalėjo padėti žydams, paduoti maisto nes 
„baltaraiščiai“ stovėjo sargyboje ir neprileisdavo žmonių; pasako kad „baltaraiščiai“ buvo 
nuolatos girti, kad namas kuriame laikė žydus nebuvo aptvertas. Jis papasakoja apie žydų 
žudynes: žudynių dieną jo tėvai buvo išvažiavę, jisai su arkliu nuvažiavo ir pamatė kaip keturi 
„baltaraiščiai“ nusivarė 8-10 jaunus žydus ir jiems liepė išsikasti duobę; pasako kad vienas 
„baltaraištis“ jį pamatęs nuvarė, sakydamas kad jeigu žydai bandys bėgti, jį netyčia irgi nušaus. 
Jisai pasako kad žydų grupė buvo atvaryta ir susodinta, tada sušaudyta; pasako kad tai vyko apie 
pietus, kad jis stebėjo viską apie 300 metrų nuo šaudymo vietos. Patikslina kad žemė kurioje 
vyko šaudymas prikalusė ūkininkui Čeplauskui. Apklausytoja klausia kiek buvo šaudančių 
žmonių buvo; jisai apskaičiuoja kad buvo 10-15 vyrų. Jisai pasakoja kaip du jauni žydai bandė 
pabėgti nuo šaudymo vietos, kad juos pagavo, susmušė, ir nužudė. 
 
[01:] 15:21:01 – [01:] 19:38:21 
16:00 – 20:28 
 
Jisai toliau pasakoja apie žudynes: pasako kad „baltaraiščiai“ varė ir šaudė aukas, kad šaudymo 
metu atvažiavo du vokiečiai ant motociklų ir viską stebėjo ir fotografavo. Jisai pripažįsta kad 
nežino kiek ilgai šaudymas truko, spėja kad gal valandą laiko. Jis paaiškina kad žydai buvo 
susodinti ir tada grupėmis juos vedė prie duobės ir sušaudė. Apklausytoja paklausia ar aukos 
buvo nurengtos; yra neaišku ar jisai tiksliai žino, bet pamena kad girdėjo kalbas kad žydus 
nurengė, kad apiplėšė rūbus ir auksinius dantis ištraukė. Jisai atskleidžia kad nuėjo prie duobės 
po sušaudymo, kad buvo užpiltos chlorkalkės į duobę ir ji buvo užkasta; jisai patikslina kad 
žudynių vietoje buvo viena duobė, kad jinai buvo 16 metrų ilgio ir 2 metrų pločio.  
 
[01:] 19:38:22 – [01:] 25:11:07 
20:29 – 26:14 
 
Jisai tęsia duobės apibūdinimą: pasako kad duobė buvo iškasta žulsnai, kad žydai nusileisdavo 
duobės kraštu ir tada buvo sušaudyti. Jisai aiškina kad 1947 arba 1948 metais ant duobės buvo 
pastatytas sandėlis; atskleidžia kad jis dirbo statyboje ir kad statybininkai toje vietoje rasdavo 
aukų kaulus, kaukoles, ir plaukus. Apklausytoja klausia ar žudymo vieta yra kaip nors pažymėta; 
jisai pasako kad tarybiniais laikais lenta buvo prikalta ant kurios buvo parašyta kad – šitoje 
vietoje buvo nužudyti (skaičius) tarybiniai piliečiai, mini kad jisai nežino ar dabar ta vieta yra 
kaip nors pažymėta. Apklausytoja klausia apie jo jausmus, reakciją į žydų žudynes tuo metu; 
jisai paaiškina kad jo tėvas buvo priseiktas lietuvos nacionalistas, kad jis buvo auklėtas 
neužkabinti žmones; jisai diskutuoja kankinimų ir žudynių žiaurumą, vietinių lietuvių 
dalyvavimą žudant nekaltus žmones; pareiškia neapykantą „baltaraiščiams;“ jisai teigia kad 
žmonės žudė žydus kad galėtų pasigrobti turto. 
 
[01:] 25:11:08 – [01:] 31:20:04 
26:15 – 32:39 
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Jisai papasakoja apie vieną „baltaraištį“ vardu Terečka – iš pasakojimų jisai girdėjo kad 
Terečka šaudė žydus, kad jisai nešiojo nužudyto žydo paltą, kad po karo jis buvo nušautas 
Molavėnuose, kad Terečka ėjo keliu ir kai pamatė kad jį norėjo nušauti, jisai skubėjo nusiimti 
žydo paltą; teigia kad „raudonas“ partizanas, vietinis rusas nušovė Terečką dėl to kad jis šaudė 
žydus; pasako kad jisai žinojo „raudono“ partizano vardą, bet dabar jo neatsimena; pasako kad 
girdėjo kad Terečka buvo labai žiaurus. [pauzė] Jisai pasakoja apie vieną įvykį kuris atsitiko po 
karo: jisai su vyru važiavo mašina link Tauragės, kai privažiavo žydų moterų ir vaikų žudynių 
vietą/kapą, vyras prisipažino kad dalyvavo žudynėse. Kenstavičius aiškina kad vyras gyveno 
Kaune ir priklausė organizacijai, kad jis turėjo mašiną ir jį komandiravo į Raseinius; vyras sakė 
kad jis buvo priverstas vežti žydes moteris ir jų vaikus į sušaudymo vietą, kad žudikai žiauriai 
elgėsi su aukom, kad mašina įkliuvo į smėlį ir žudikai pradėjo daužyti vaikus į mašiną; pasako 
kad vyras paneigė jų žiaurumą ir kad jam pasakė nesikišti į reikalus ir jam užstatė šautuvą; vyras 
aiškino kad moterys priešinosi, nelipo iš mašinos, kad vyrai mušė ir daužė aukas. Kenstavičius 
pasako kad šis vyras pripažino kad jisai nemiegojo mėnesį po žudynių epizodo. 
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